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CAROS ALUNOS, CARAS ALUNAS: SEJAM BEM VINDOS!

Sabíamos, desde o início do ano, que o Primeiro Semestre letivo seria conturbado. E foi. Mas, chegamos ao 

seu final. Como? Com que proveito? Com que grau de satisfação?

Cada um de nós pode fazer sua avaliação e emitir seu juízo.

Estamos iniciando o segundo semestre. Com novos discentes, com professores e professoras

novas no quadro profissional. Queremos dar as boas-vindas a todos e a todas as profissionais da educação,

mas, de modo todo especial, queremos expressar nossa acolhida a quem está iniciando na ESIC. Começar

sempre é fascinante e apaixonante. Queremos começar bem, e juntos, esta nobre tarefa de ensinar e educar.

No referente às estruturas físicas, todos nós percebemos que mudanças relativamente profundas ocorreram

e ainda ocorrerão. São mudanças necessárias, convenientes, pertinentes e que vêm ao encontro de

necessidades e vontades de oferecer ambiente adequado e agradável para a construção do conhecimento

em uma instituição como a ESIC.

A ESIC, como instituição de Educação Superior, tem se esforçado e tem buscado condições que

permitam fazer diferença no mundo dos estudos. O investimento em profissionais habilitados e qualificados, o

incentivo a que mais profissionais da educação busquem maior qualificação, a oferta de oportunidades para

facilitar o acesso a informações atualizadas, necessárias, atendíveis e, se possível (e quase sempre é

possível!) acesso imediato a essas informações. Por isso, um ambiente privilegiado é a Biblioteca. Ali há

possibilidade de acesso a informações não apenas em livros, mas também em outros meios, que são

disponibilizados a todos que têm interesse em pesquisar e em ir à busca de informações para a construção

de conhecimento.

Que todos nós tenhamos ótimo segundo semestre/2014. E isso depende de cada um de nós!



Tendo em vista o bom funcionamento e o adequado desenvolvimento das atividades acadêmicas da 

ESIC, convém dar atenção às seguintes datas, no início de agosto:

 Dia 14/ago: Data limite para o orientador formalizar junto à Secretaria a aprovação da versão 

definitiva do TCC.

 Dia 15/ago: Último prazo para exclusão e inclusão de disciplinas.

 Dia 29/ago: Data limite para registro da composição da equipe de trabalho (TCC I) e do 

cronograma de trabalho do semestre (TCC I e TCC II).

A rigorosa observância e o diligente cumprimento das datas limites são fundamentais para o 

harmonioso desenvolvimento das atividades acadêmicas e o adequado aproveitamento dos estudos 

e das produções científicas.

CALENDÁRIO ACADÊMICO – AGOSTO/2014



É política da ESIC que alguns organismos de apoio administrativo-pedagógico sejam
renovados gradativamente. Esta política permite, igualmente, que surjam oportunidades de
novos professores e novatas professoras, bem como estudantes, terem a oportunidade e a
experiência de participar da condução de algumas atividades administrativo-pedagógicas e
sintam mais de perto em que consiste gerenciar atividades educativas.

Assim sendo, para o segundo semestre/2014, a composição do Conselho Superior (CONSUP) 
e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) apresenta a seguinte nômina:

 CONSUP:

 Ari João Erthal – Diretor Geral

 Alexandre Luís Weiler – Diretor Acadêmico

 Jacir Adolfo Erthal – Coordenador de Cursos

 Nestor Adolfo Eckert – Secretário Geral

 Maria Cristhina de Souza Rocha – Representante do Corpo Docente

 Rafael Schonn – Representante do Corpo Discente (Titular)

 Flávia Adriane Candido – Representante do Corpo Discente (Suplente)

 Leandro Marcos de oliveira – Representante da Comunidade

NOVAS COMPOSIÇÕES



 NDE:

 Elizabeth Ribeiro M.F. de Souza

 Iron Lemos

 Jacir Adolfo Erthal

 Roberto Luiz Remonato

 Sonia Izabel Wawrzyniak

Desejamos aos novos componentes, tanto do CONSUP como do NDE, que possam desempenhar suas

tarefas e exercer suas funções em prol da Instituição e para o bem do corpo discente e do corpo docente,

conforme previsto e documentado no Regimento Interno da ESIC, seguindo as orientações provenientes e

exigidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Todos os componentes recebam nosso apoio e as nossas sinceras prolfaças!

NOVAS COMPOSIÇÕES



Em 2005, o Ministério da Educação, por meio de uma Portaria Ministerial, criou o Cadastro de Cursos de Pós-

graduação Lato Sensu (especialização). Porém, nada foi criado, mas a Portaria não foi revogada, permanecendo 

como obrigatoriedade para as instituições de Ensino Superior.

Em junho de 2013, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC editou uma Nota 

Técnica, versando sobre o assunto. Em novembro do mesmo ano, o Conselho Nacional de Educação aprovou um 

Parecer propondo a criação (novamente!) do Cadastro de Cursos de Pós-graduação Lato Sensu Especialização. 

Junto a este Parecer havia um projeto de Resolução.

Em 31 de janeiro de 2014, houve homologação do Parecer e foi editada a Resolução CES no. 2, de 12 de fevereiro 

de 2014. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC baixaria as normas acessórias.

A Resolução de 12 de fevereiro de 2014, da Câmara de Educação Superior (CES) que faz parte do Conselho

Nacional de Educação “Institui o cadastro nacional de oferta de pós-graduação lato sensu (especialização) das

instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino”.

PÓS-GRADUAÇÃO (Regulamentações)



No Art. 1º. dessa Resolução, parágrafo único, lê-se o que segue:

“Parágrafo único. Farão parte do cadastro (...) as seguintes informações sobre cada curso oferecido a partir do ano 2012: I – título; II 
– carga horária; III – modalidade da oferta presencial ou a distância; IV – periodicidade da oferta (regular ou eventual); V – local de 
oferta; VI – número de vagas; VII – nome do coordenador; VIII – número de egressos; IX – dados sobre o corpo docente”.

Vale dizer que as Secretárias da Pós-graduação da ESIC já fizeram todo o levantamento a partir de 2012, conforme sugerido pelo 
cadastro. 

Art. 2º. Caberá à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC):

I – tomar as providências necessárias para adaptação do sistema e-MEC para recepcionar informações relativas ao cadastro 
nacional no termos do Art. 1º.; (...).

Fonte dos dados: INSTITUTO DE PESQUISAS E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO – Estudo Técnico.

Agora está em discussão, em nível nacional, envolvendo, praticamente, todas as Instituições de Ensino Superior (IES) o Projeto de 
Resolução “que institui as Diretrizes Nacionais para os Cursos de Pós-graduação Lato Sensu Especialização e dá outras 
providências”.

PÓS-GRADUAÇÃO (Regulamentações)



PÓS-GRADUAÇÃO (Regulamentações)

Este Projeto de resolução pretende dar as orientações básicas para uma audiência pública e para

esta foi elaborado um Texto orientador para a audiência pública sobre o marco regulatório

dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu Especialização, proposto pelo Conselho Nacional

de Educação (CNE) por meio da Câmara de Educação Superior (CES), composta por:

 Erasto Marques Mendonça (Presidente)

 José Eustáquio Romão (Relator)

 Luiz Fernandes Dourado

 Luiz Roberto Liza Curi

 Sérgio Roberto Kieling Franco



Conforme dados e informações constantes na revista Ensino Superior, ano 16, no. 189, julho de 2014, à p. 

9, lemos: 

Matrículas em cursos das redes pública e privada – 2012:

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL. Quem a ministra?

Modalidades Privado Público Total

Presencial 4.227.932 1.716.194 5.944.126

Educação a Distância 932.334 181.624 1.113.958

Tecnológicos 538.764 122.207 660.971

Total 5.699.030 2.020.025 7.719.055

(73,83%)  (26,17%)



A revista comenta: “A educação superior no Brasil tem sofrido alterações relevantes nos últimos anos devido a 

uma série de fatores, como as facilidades aos financiamentos estudantis e a estabilidade econômica. O 

crescimento do percentual de matrículas, especialmente na rede privada de ensino, é um dos pontos mais 

importantes [grifo nosso] pois, demonstra que o país está se desenvolvendo e mais pessoas estão tendo acesso 

à educação universitária (...)” (p. 9).

Por vezes, há quem acuse a rede privada de fazer da educação um negócio. De outro lado, os cidadãos e as 

cidadãs, que pagam seus impostos, não conseguem encontrar na rede pública de educação a qualidade e as 

condições que buscam e, com isso, pagam duas vezes pela educação: pagam taxas e impostos e não percebem 

em troca aquilo de que necessitam. Por isso, têm de ir à busca de alternativas na Rede Privada de Educação e 

pagam mensalidades.

Raciocínio semelhante pode ser feito com relação à Saúde e à Segurança. Necessitamos de Planos de Saúde 

particulares e pagamos particulares para termos segurança. Essas constatações não são novidade para ninguém. 

E continuamos a perguntar: “Para onde está indo ou com quem está o dinheiro com que pagamos tantos impostos 

e tantas taxas?”.

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL. Quem a ministra?



Graças ao trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA), temos um perfil do aluno 

que frequentou cursos da ESIC no 1º. semestre/2014. O trabalho foi conduzido pelo Prof. 

Roberto Remonato e auxiliado pela Profa. Sonia e pela colaboradora Cleomar Lopes. 

Segue  o quadro geral:

PERFIL DO ACADÊMICO (1º.  semestre/2014).



PERFIL DO ACADÊMICO (1º.  semestre/2014).

A partir das informações contidas neste quadro estatístico com as diversas variáveis, é possível a cada de um

de nós, depois de fazer uma interpretação e análise, chegar a algumas conclusões com relação ao perfil dos

acadêmicos de nossa instituição.



A ESIC/Curitiba está continuamente em contato e intercâmbio com a ESIC/Espanha (origem de

nossa escola) e com a Europa como um todo. Isso faz com que a ESIC/Curitiba possa

disponibilizar a custo zero palestras de alto nível, acesso gratuito a informações sempre atuais,

além de receber muitos livros editados pelas três editoras da ESIC na Espanha.

Teremos agora a oportunidade de uma palestra, uma International Master Class, com o Professor

Dr. Jacopin Tanguy versando sobre “Organizações Responsáveis: uma necessidade do Mercado e

da Sociedade”.

 Quando: dia 13 de agosto, às 19h30min.

 Onde: junto à ESIC, situada à Rua Pe. Dehon, 814 – Hauer

PALESTRA (MASTER CLASS) COM PROFESSOR EUROPEU



ESIC realiza Master Class Internacional com professor da Espanha

Dr. Jacopin Tanguy , que é professor da ESIC na Europa, estará no Paraná no mês de agosto e participará deste importante evento 
da instituição

Com o tema “Organizações Responsáveis: Uma necessidade do Mercado e da Sociedade”, a ESIC Business e Marketing School 
realizará uma Master Class Internacional no próximo dia 13 de agosto, quarta-feira, na sede brasileira da instituição, em Curitiba. O 
evento terá início às 19h30min e será aberto ao público e a alunos da escola de negócios. 

Quem ministrará a aula é um convidado internacional, que é professor da ESIC Espanha, Dr. Jacopin Tanguy. Ele é especialista em 
mercados emergentes e público estratégico e pós-doutorado na Universidade de Columbia. Além disso, reúne ampla experiência em 
mercados e universidades internacionais. 

O diretor de formação acadêmica da ESIC, Prof. Alexandre Weiler, destaca a importância desta master class internacional, tanto para 
os alunos da instituição, quanto para o público em geral. “Não é sempre que se tem a oportunidade de ouvir pessoalmente um 
profissional tão experiente e capacitado como o nosso convidado. O seu currículo é excelente e, tenho certeza, que este encontro
acrescentará, e muito, à vida profissional dos participantes”, destaca Weiler, que faz questão de ressaltar que o objetivo da ESIC é 
formar, preparar e capacitar excelentes profissionais para o mercado. 

Mais informações sobre a master class podem ser obtidas no telefone 41.30947700. A ESIC está localizada à Rua Padre Dehon, 814 
– Hauer, em Curitiba, Paraná.

PALESTRA (MASTER CLASS) COM PROFESSOR EUROPEU



Currículo

Dr. Jacopin Tanguy, Managing Director da Global Born, consultoria estratégica dedicada aos países componentes do

BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) e de gestão de stakeholders. Atua/colabora em várias universidades e escolas de

negócios na Espanha e da França, nos países do BRIC e outros países emergentes.

Possui pós-doutorado na Universidade de Columbia, em Nova York e IESE Business School. Doutor em Economia pela

Sorbonne, também foi pesquisador visitante nas Universidades de Cambridge e São Paulo (USP/FEA), no Rio de Janeiro

(UFRJ/ IE), Shangai (Shanghai University), Buenos Aires (UBA), Instituto de Empresa e Universidade de Barcelona (UB).

Além disso, Dr. Tanguy trabalhou por mais de cinco anos em cargos internacionais (gerente de vendas de exportação e

gerente de produto internacional), na União Europeia, Europa Oriental e América Latina. Atuou com multinacionais como

a Kohler Group, BBVA, Inditex (Zara), Iberdrola, Santander, Telefónica, FC Barcelona, entre outras.

É autor do livro CEOs as Leaders and Strategy Designers (Palgrave Mcmillan, 2008) e mais de 30 artigos científicos e

casos. Proficiente em francês, inglês, espanhol e nível intermediário em português e russo.

PALESTRA (MASTER CLASS) COM PROFESSOR EUROPEU



A cada início de semestre, acontece uma reunião com todos os professores e as professoras e a equipe 
pedagógico-administrativa bem como colaboradores e colaboradoras. No dia 2 de agosto, esta reunião 
aconteceu no salão do Santuário Santa Rita de Cássia. 

Prof. Jacir, Coordenador de Cursos, iniciou tratando de:

 – Aula faixa;

 – TCC – grade curricular 2012;

 – Núcleo Docente Estruturante (NDE)

A maior parte de tempo da reunião foi dedicada à palestra do Prof. Dr. Giancarlo Moser, da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e avaliador do INEP/MEC, abordando a “Importância na avaliação de cursos e na 
trajetória acadêmica dos alunos”. 

Especificamente, o Professor tratou de mostrar como acontece e qual é valor da avaliação em âmbito 
internacional, em nível nacional e na própria instituição. No caso brasileiro, ele abordou longamente a 
importância do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE).

Em nome da ESIC queremos agradecer e agradecer muito a riqueza e variedade de informações trazidas pelo 
Prof. Giancarlo, muito consciente de sua função e de sua contribuição para a clareza conceitual no que se refere 
à avaliação nas diversas instituições de  educação. 

REUNIÃO PEDAGÓGICA
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